
Prinsipe Sonak

s a isang malayong kaharian ay may isang batang 
prinsipeng mahilig mamintas ng tao. Masaya siya 
tuwing may umiiyak dahil sa panunukso niya.

Isang araw, may lumapit sa kaniyang isang batang 
pulubi. Gusto nitong maging kaibigan si Prinsipe Sonak. 

“Ang baho mo! Ayokong maging 
kaibigan ang maduming batang katulad 
mo!” tanggi ng prinsipe. 

Pagkatapos niyang magla-
kad-lakad ay bumalik na si 

Prinsipe Sonak sa palasyo. 
Nagtataka siya kung ba-
kit tumatawa ang mga 
nasasalubong niya. Unti-

unti na palang nagbabago 
ang anyo niya. Pinarusahan 
pala siya ng batang pulubi 
na isa palang diwata.

 Pagdating niya sa 
palasyo ay hindi siya pina-

pasok. Hindi siya nakilala 
ng mga guwardiya. Dali-
dali siyang pumunta sa 
ilog at tiningnan ang 
kaniyang sarili. Takot na 

takot siya sa nakita. Hindi 

kaibigan ang
mo!” tanggi 

kad

p
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niya alam ang kaniyang gagawin. 

Naisip niyang bumalik sa lugar kung saan nakita niya 
ang pulubi para humingi ng tawad. Habang hinahanap 
ang pulubi, may napansin siyang isang matandang 
babaeng maraming dala-dalang gamit. Agad siyang 
tumakbo patungo sa matanda para tumulong. 

“Ale, ale! Tulungan ko na po kayo sa pagbubuhat 
ng inyong mga dalahin,” magalang na wika ni Sonak sa 

matanda. 

“Ay salamat! Sa katunayan, kanina 
pa nga ako hirap na hirap dito sa mga 

dala ko,” nakangiti ang matandang 
babae habang inaabot ang ka-

niyang mga dala kay Sonak. 

Pagkahatid sa matan-
dang babae, nagpatuloy si 
Sonak sa paghahanap ng 

batang pulubi para humingi 
ng tawad. Pero hindi niya 
ito makikilala. Magara at 
maganda na ang suot nito. 

Nagpakilala siya kay 
Sonak.

“Patawad po sa 
ginawa ko sa inyo kanina,” 
pakiusap ni Sonak. 

“Ay sala
pa nga ako

dala ko,” 
babae

niya

b
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“Patatawarin kita pero 
sa isang kundisyon. Hindi ka 

na ulit mamimintas at manlalait ng 
ibang tao kahit na pangit sila sa iyong tingin.” 
sabi ng diwata.

Mula noon, lagi nang nakikita ni Prinsipe Sonak ang 
maganda sa mga bata at sinasabi niya ito sa kanila. 
Gustong gusto nila siyang kausap at kalaro sa palasyo. 
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